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Protokół z II Posiedzenia Prezydium Forum Uczelni Technicznych 

kadencji 2022 we Wrocławiu 

 

1. Podsumowanie dotychczasowych działań 

 

Zostały omówione tematy związane z podsumowaniem metaplanów 

opracowanych podczas Rady Starszych za zjeździe w Gliwicach, rozwojem 

oferty szkoleniowej, kampanii promocyjnych, m. in. Poznaj FUT, współpracą 

zewnętrzną, a także bieżące projekty: projekt sportowy, POLIgon, Inżynier 

Lider Zespołu, Gala Środowiska Studenckiego, Konkurs Kół Naukowych oraz 

konferencje tematyczne. 

 

2. Zjazd FUT na Politechnice Łódzkiej 

 

Omówione zostały kwestie związane z organizacją czerwcowego zjazdu FUT, 

m. in. frekwencji uczestników, szkoleń na zjeździe oraz harmonogramu. 

 

3. Konferencja Kół Naukowych  

 

Przedstawione zostały bieżące postępy przy organizacji Konferencji 

Tematycznej dot. Kół Naukowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej, m. in. kwestie szkoleń, rozliczenia, a także promocji samej 

konferencji wśród samorządów zrzeszonych z FUT. 

 

4. Współpraca zewnętrzna  

 

Podsumowano bieżące współprace, które udało się zawiązać, a także plany 

współprac na najbliższe projekty tj. Konferencji Tematycznej dot. Kół 

Naukowych, POLIgonu, Gali Środowiska Studenckiego i Konkursu Kół 

Naukowych, a także omówiono kwestię współprac stałych oraz możliwości 

utworzenia zespołu ds. współpracy zewnętrznej w ramach FUT. 

 

5. Prace nad stroną internetową 

 

Przekazane zostały informacje o bieżących postępach dot. migracji dysku 

oraz maili FUT na nową platformę, a także omówione zostały kwestie 

systemu rejestracji na zjazdy i konferencje oraz aktualizacji opisów 

samorządów na stronie internetowej FUT. 
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6. Promocja 

 

Przedstawione zostały informacje dot. trwających kampanii promocyjnych 

FUT, a także pomysłów na realizację kolejnych kampanii. Omówione zostały 

także wzrosty zasięgów na social mediach, przyznane patronaty oraz 

promocja wydarzeń FUT. Dodatkowo podsumowane zostało spotkanie 

obszarowe dot. promocji, które niedawno się odbyło. 

 

7. Plany na dalsze działania  

 

Omówione zostały kwestie dot. organizacji konferencji tematycznych, 

aspektów graficznych Gali Środowiska Studenckiego i Konkursu Kół 

Naukowych, kampanii informacyjnych, dalszym rozwojem oferty 

szkoleniowej, organizacji przestrzeni do dyskusji podczas zjazdów oraz 

szkolenia dot. przekazywania wiedzy. 

 

8. POLigon 

 

Zreferowane zostały bieżące postępy przy organizacji obozu szkoleniowego. 

Potwierdzony został finalny termin, przedyskutowane kwestie umowy i 

płatności, a także podsumowanie wizji lokalnej ośrodka. Dodatkowo 

przedyskutowane zostały tematy szkoleń, doboru szkoleniowców, kwestie 

harmonogramu, kształtu integracji oraz kandydatów do kadry obozu. 

Omówiono także kwestie logistyczne dot. gadżetów, a także transportu dla 

uczestników do ośrodka.  

 

9. Ewaluacja pracy Prezydium  

 

Komisja Rewizyjna przedstawiła plan na spotkania podsumowujące pierwszą 

część kadencji, podczas których Prezydium będzie sprawozdawać się oraz 

omawiać bieżące działania i plany na drugą część kadencji. Komisja 

poinformowała także, że podczas najbliższego zjazdu FUT w Łodzi do 

delegatów trafi ankieta dot. opinii o pracy Prezydium oraz mierzalnych 

efektów jego pracy. 

 

10. Wolne wnioski 

 

● Rekrutacja na ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej - poruszona została kwestia promocji tej rekrutacji  

 

 


